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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

م الكالم في أول ما نزل من القرآن، وما قیل فیه أنه  -على ما تقدم–والراجح من هذه األقوال  ،تقدَّ

: أن أول  ما نزل سورة -الصحیحین وغیرهما–"اقرأ" ثمَّ "المدثر"، جاء عن جابر في "الصحیح" 

  .لكن مما قیل: "المزمل" ،هناك أقوال أخرى ،"الفاتحة"  :"المدثر". قیل

فنزلت سورة ، »زملوني، زملوني«كاتب هذه الورقة �المه نحتاجه فیما نحن �صدده، من قوله: 

العلم طو�ل، نسوق منه ما  �الم ألهل فیه ،ا�بیرً  في هذا إشكاًال "المدثر" نحتاج لمثل هذا؛ ألن 

 .-إن شاء هللا تعالى–یتضح �ه المقام 

 هذه الورقة من �اتبها. أتقر  -إن شاء هللا –ونترك القراءة هذه حتى �أتي وقتها في هذا الدرس 

 ................طالب:

 نحن أمة أمّیة.

 ..............طالب:

ُسولَ  َیتَِّبُعونَ  {الَِّذینَ أمّي،  -علیه الصالة والسالم–الرسول    ]،١٥٧[األعراف: اْألمّي} النَِّبيَّ  الرَّ

�تب في الحدیبیة تقدم، وما قاله  -علیه الصالة والسالم–ونحن أمة أمّیة، الخالف في �ونه 

واألمة �ما  ،»ما أنا �قارئ «: الباجي وما رد �ه أهل العلم علیه، هذا تقدم �التفصیل، عند قوله

 »الشهر هكذا وهكذا ،نحن أمة أمّیة ال نقرأ وال نحسب«علیه الصالة والسالم: –قال النبي 

ال �قرأون وال �حسبون، وهذا وصٌف ترتب علیه الحكم  -علیه الصالة والسالم–�عني: في وقته 

ارتفعت العّلة و�قي الحكم، مثل:  ،و�ن ارتفع الوصف فقد �قي الحكم، وهناك أحكام ُعلِّقت �علَّة

 ا.الرََّمل في الطواف، مثل: الخوف في السفر، هذه أحكام مسائل مرت بن

 ................طالب:

 في وال نحسب.

 .............طالب:

 ه منالمقصود أن هذه األوصاف تفترض أنها ارتفعت، لكن هل یرتفع معها الحكم؟ ال، هل فی

؟ ما مى نجد أو حمى یثرب أو حمى الیمنح–ن المسلمین �أتون وقد وهنتهم الحمى إ اآلن:�قول 
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، وعلته ارتفعت، فال یلزم من الطواف �اقٍ و�قي الحكم: الرمل في في أحد، 

 ارتفاع العلة ارتفاع الحكم.

، یرجف یرجف فؤاده : �اآل�ات، أو �القصةأيبها  -صلى هللا علیه وسلم–فرجع رسول هللا  

�عني: �خفق، و�ضطرب. والرجفان: شدة التحر�ك واالضطراب، والطیبي �قول: صار �سبب تلك 

ذا اعتراه ما یؤثر على بدنه أو على نفسه �حصل عنده الضغطة �ضطرب فؤاده، اإلنسان إ

 اضطراب.

ا وأرجف: خفق واضطرب ا ورجیفً ا ورجفانً ا ورجوفً قال صاحب "المحكم": رجف الشيء یرجف رجفً 

 ا.ا شدیدً اضطر�ً 

فؤاده: �قول النووي في شرح القطعة من "صحیح البخاري" من �تاب "الوحي واإل�مان" �قول: 

هذا هو المشهور. وقیل: إنه عین القلب، �عني: أخص من القلب، وقیل: �اطن الفؤاد هو القلب، و 

 بن من؟االقلب. وقیل: غشاء القلب. وقال اللیث 

 بن سعد.اطالب: 

القلب مضغة من الفؤاد، تبین القائل من القول، �عني اللیث بن سعد �قول هذا الكالم؟ ما �قول 

 ا من الفقهاء والمحدثین.معدودً هذا الكالم. �عني: معدود في أهل اللغة، لیس 

 ا؛ لتقلبه.القلب مضغة من الفؤاد معلَّقٌة �النِّیاط، سمَي قلبً  

 یث بنا في �تب اللغة، وُتنقل أقواله في شرح مفردات اللغة هو اللاللیث الذي یدور اسمه �ثیرً 

ي قلبً   وا:، وأنشدا؛ لتقلبهالمظفر، إمام من أئمة اللغة مشهور معروف عند أهل العنا�ة، ُسمِّ

مي ما  .............................  تقلبه من إال القلب سِّ
 و�ذا في شرح النووي، وتتمة البیت:

 وتحو�لِ  قلٍب  من القلب على فاحذر  .............................
�یف عرفت خد�جة أنه یرجف بها فؤاده؟ هل رجفان الفؤاد �ظهر له أثر في  :�قول الكرماني

الخارج؟ �عني من خالل القلب ال من العالمات واألمارات في موضع آخر، القلب محوط 

، والقفص: شيء لیس �الصلب �مكن القفص، �عني لو �ان �جوار القفص �القفص ال �صل إلى

القفص عظم، ِعظام، ما �مكن أن ُیرى رجفان الفؤاد من أن ُینظر ضرُب الفؤاد من ورائه، لكن 

 .ورائه، لكن هناك أمارات وهناك عالمات تدل على ذلك

�قول الكرماني: وأما علم خد�جة برجفان الفؤاد فالظاهر أنها رأته حقیقًة. �یف تراه حقیقة؟ �یف 



   
 
 

 

 

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۳۲E= ٤ 

قرائن وصورِة الحال أو أخبرها تراه حقیقة! فالظاهر أنها رأته حقیقًة و�جوز أنها لم تره وعلمْتُه �ال

 .-صلى هللا علیه وسلم–النبي 

ه ذلك وهال فنفر طبعه البشري  ،قال: وسبب ذلك ما فاجئه من األمر المخالف للعادة والمألوف 

  لها.�ولم یتمكن من التأمل في تلك الحالة؛ ألن النبوَّة ال ُتز�ل ِطباع البشر�َِّة 

 .................طالب:

 جف فؤاده.رجع بها یر 

 ..........طالب:

من المتحدث؟ عائشة، لكن تنقل  -صلى هللا علیه وسلم–اآلن المتكلم: فرجع بها رسول هللا 

ة من هو؟ خد�جة هي التي حضرِت القصة.ع  من؟ المقصود: أن الذي حضر القصَّ

 ه اللخد�جة وغیرها، أن أخبر خد�جة �الوضع؛ ألن -علیه الصالة والسالم–فإما أن �كون خبره 

یتم النظر في الموضوع من ِقبل خد�جة إال إذا ُ�ِشف لها عن �ل شيء �ما في ذلك رجفان 

 الفؤاد.

 ،لكذفنفر طبعه البشرّي وهاله  ،والمألوف ما فجأه من األمر المخالف للعادةقالوا: وسبب ذلك 

 ها..ولم یتمكن من التأمل في تلك الحالة، قالوا: ألن النبوة ال تز�ل طباع البشر �لَّ 

فیعتر�ه ما �عتري البشر، فبقیت  »إنما أنا �شر«�شر،  -علیه الصالة والسالم–�عني: الرسول  

و�ن �انت  ،»قد خشیت على نفسي«أوصاف البشر�ة من الجوع، والبرد، والخوف الذي ُوِجد 

جاء  فقد؛ ألنه ال ُتزال الطباع فجأة، -علیه الصالة والسالم–النبوَّة �عني �التدر�ج بدأ یتكامل لها 

ألنه من  ؛في النصوص أنه �فزع فزعا شدیًدا، و�ذهب إلى شواهق الجبال، و�ن �ان هذا فیه مقال

ما �عتري وس الجبال، و�عتر�ه ما �عتر�ه مبالغات الزهري، لیس �متصل، �كاد أن یتردَّى من رؤ 

علیه الصالة –مما یتمُّ �ه تبلیغ ما ُأمر �ه -الصالة والسالم علیه–البشر إال ما ُخصَّ �ه 

 .-والسالم

التي ألف  -أم المؤمنین–على خد�جة بنت خو�لد  -صلى هللا علیه وسلم–فدخل رسول هللا 

زملوني «علیه الصالة والسالم: –�ما وقع له، فأعلمها �ما وقع له، فقال  اهتأنیسها له فأعلم
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مرتین،  »زملوني زملوني«في الروا�ات:  وه�قول النووي: هكذا  »زملوني

والتزمیل: هو االشتمال والتلفف، وفي شرح الكرماني: التزمیل: هو التلفیف والتدثیر، فزملوني: 

 ؟معناها

 .........طالب:

 مرادف إل�ش؟

 ................طالب:

 دثروني.

: �قال لكل ما ُیلقى على الثوب الذي یلي التزمیل: هو التلفیف والتدثیر، فیقول ابن الملقن

ثار، الشعار: هو الذي یلي البدن یالمس شعر البدن،  ،ِدثار. عندنا الشعار :الجسد وعندنا الدِّ

 -علیه الصالة والسالم–قال النبي  . ولذا جاء في الحدیث الصحیح أنهوالدثار: فوق الشعار

�عني: أنتم أقرب إليَّ من غیر�م، لمَّا وقع في أنفسهم ما  »أنتم شعار والناس دثار«لألنصار: 

أال «: بهذا الكالم وقال لهم -علیه الصالة والسالم–وقع �عد قسمة غنائم حنین، فواساهم النبي 

فقال:  -صلى هللا علیه وسلم– »ترضون أن یذهب الناس �الشاء والبعیر وتذهبون برسول هللا

 -علیه الصالة والسالم–ر: الذي یلبس فوق الثیاب، فالنبي ، فالدثا»أنتم شعار والناس دثار«

 .تلفیف �غطاء غیر الثیاباللكن یر�د أن ُ�غطى �قدر زائد على ثیا�ه، ومثله التزمیل و  ،علیه ثیاب

ل أصلهما: المتدثر والمتزمل، ُأدِغمت التاء فیما �عدها، وجاء في أثرٍ   ما من  أنهوالمدثر والمزمِّ

ي سیأتي ف -صلى هللا علیه وسلم–جاء في أثر أنهما من أسمائه  -لیه وسلمصلى هللا ع–أسمائه 

 كالم السهیلي.

لیه ذهب إ ولم ُ�عرف �ه �ما -صلى هللا علیه وسلم–قال: لیس المزمل �اسم من أسماء النبي  

وه في أسمائه  ه ن حالتو�نما المزمل اسم مشتق م ،-علیه الصالة والسالم–�عض الناس وعدُّ

 التي �ان علیها حین الخطاب. و�ذلك المدثر.

في �تب  -علیه الصالة والسالم–من أسمائه، �عني األسماء التي ذ�رت للنبي  تلیس 

د أكثرها لیست �أسمائه، وق -علیه الصالة والسالم–الخصائص والشمائل وغیرها مما یتعلق �ه 

نما و� ،دار القبلي من المسجد النبوي، و�لها أو جلها لیست �أسمائهدونت هذه األسماء على الج

 ومنها هذا. فاشتقوا منها أسماء. -علیه الصالة والسالم–هي حاالت وقعت له 
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ن مقن: وجاء في أثر أنهما بن الملا�قول السهیلي: لیس المزمل، هنا �قول قبل ذلك  

 علیه– س المزمل �اسم من أسماء النبيوالسهیلي �قول: لی ،-صلى هللا علیه وسلم –أسمائه

وه في أسمائه  -الصالة والسالم الة ه الصعلی–ولم ُ�عرف �ه �ما ذهب إلیه �عض الناس، وعدُّ

 ر.لمدثِّ و�نما المزمل اسم مشتق من حالته التي �ان علیها حین الخطاب، و�ذلك ا -والسالم

ه علی–�عني: التسمیة والتكنیة �عني ممكن أن ُتؤخذ من أدنى مال�سة، �عني: إذا نودي النبي 

طه" �اسٍم أو بوصٍف أو �حاٍل اشتمل فیها علیها یثبت اسم أو �نَیة، یثبت " -الصالة والسالم

ن و�ثبت "�س" وغیرها من أسمائه التي ُذِكرت مع أن أهل  العلم ینازعون في �ونها أسماء؛ أل

ین األصل في االسم هو الذي �عیِّن المسمَّى، هذا هو االسم الذي المراد �ه: العلم، اسم �ع

اس ا، علمه �جعفٍر وخرنقا، هذا االسم، واألصل في االسم ما یتعارف علیه النَّ المسمى مطلقً 

. دحو مأو�قبله و�رضاه، أما إذا �ان ال �قبله فهو "لقب" إذا َأشعر بذّم ال �قبله صاحبه "لقب" 

 ألمرِ ان هوِل لشّدة ما الحَقُه مم ؛»زملوني، زملوني« -علیه الصالة والسالم–�قول: وقال ذلك 

غِط، ولوال ما ُجبل  ة الضَّ يء شغیره، لو حصل هذا األمر ل �عني -علیه الصالة والسالم–وشدَّ

غر�ب غیر مألوف من شخٍص ال ُ�عرف وال ُیدرى من هو! وال یدرى �یف أتى، �عني هل 

ا لو أن إنسانً  الخروج عن المألوف و�روعه، �عني اإلنسان �حب أن �خرج عن المألوف؟ �كره

ا يء التفت فإذوحده في مكان أو في مسجد أو في ش ة، وهو جالس خالٍ مات أبوه قبل ثالثین سن

، نعم  في قضا�ا ال ، قد �جن، وحصل هذا�أبیه عن �مینه، ماذا �حصل له من الفزع؟ قد �جنَّ

، أو أن أ�اه مات امؤ�دً  اسمع خبرً : ين أ�اه ُ�ِعث، ال، حصل قضا�ا قر�بة من هذا، �عنإنقول 

 أمه ماتت، ثم رآه �عد مدة طو�لة، حصل له ما حصل. 

وأنَّى له  -علیه الصالة والسالم–إذا �ان لم �كن على ُمستوى النبي اإلنسان من هول المفاجأة 

وأعلم الخلق، وأخشى الخلق، ال، أنى له أن �كون مثل  ،وأكرم الخلق ،ذلك وهو أشجع الخلق

 .-علیه الصالة والسالم–النبي 

خص، �یف ُ�خبر هذاو األطباء النفسی اأحیانً   ن �عالجون �عض األمور التي ُ�خبر بها الشَّ

�خشى على عقله، سواء �ان فیما �سر أو فیما  أن الشخص �حیث إذا فجأه األمر مباشرة، �مكن

، قال له: �یف ُ�خبر هذا؟ هذه ام ملیونً ذ�ر عن شخص فاز �جائزة ما أدري ��ضّر، �عني یُ 
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مشكلة، فجاؤوا �طبیب نفسي فأخذ �خبره على التدر�ج، لو جاء جائزة 

ن، عشرة آالف، قال: طیب، مائة ألف؟ ملیون؟ انعمة، قال: ألفمقدارها ألف، قال: الحمد هلل 

  الحمد هلل والشكر هلل، عشرة مالیین؟  قال لك: ملیون منها، جنَّ الطبیب النفسي المسكین.

 �عض األمور ما تحتملها �عض العقول. 

 ................... طالب:

الُمراد منها، �عني: ما جاءت فجأة من أجل أن یتم المراد  یتمُیوسف عاد قصته من أجل أن 

 منها.

ي ذلك؛ ى تلقِّ من الشجاعة والقوَّة، ما استطاع عل -علیه الصالة والسالم–ولوال ما ُجبل علیه  

ل ني: بد�ع »دثروني«ا: ألن األمر جلیل، وللبخاري في "التفسیر" من حدیث جابر ومسلم أ�ًض 

ة واحدة،  ،"زملوني"  ا،�اردً  لي ماءً فدثروني وصبوا ع ادثروني، وصبوا عليَّ ماًء �اردً «والقصَّ

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا فنزلت  .»]١[المدثر: اْلُمدَّ

ة هذه التي نزل فیها سورة "اقرأ" قوله:  علیه  –�عد حصولها ما حصل له »دثروني«اآلن: القصَّ

 �عد فترة الوحي؟ أمنزل على إثر سورة "اقرأ"  -الصالة والسالم

 �عد فترة الوحي.

 ...........طالب:

 ..�عني قوله

في  نزلت سورة "المزمل"؟  فقال في الروا�ة األخرى  :هل نقول »زملوني، زملوني«اآلن فقال: 

 َأیَُّها {َ�ا قال: فنزلت: »دثروني ،دثروني«صحیح مسلم:  وفي التفسیر من صحیح البخاري 

ثُِّر} �عني �عد أن انصرف من  .أن نزول سورة "المدثر" تعقَّب "اقرأ" مباشرةدلیل على  اْلُمدَّ

 فنزلت.  »دثروني«"الغار" وذهب إلى خد�جة وقص علیها الخبر وقال: 

ثُِّر} َأیَُّها {َ�اا �حدیث جابر أن أول ما نزل طالب: أن �كون هذا أخذً  �انت  ]١[المدثر: اْلُمدَّ

 مباشرة؛ ألنه ثابت أن الوحي انقطع.

فإذا الملك الذي «، لكن �عد ذلك ذ�رنا في قول جابر وما یتعلق �ه، أنه �عد فترة الوحي نعم

 .»جاءني �حراء

 طالب: وهل روا�ة التفسیر تكون متعلقة �ما رواه؟

فدثروني  دثروني، وصبوا عليَّ ماًء �اردا«هو من حدیث جابر هذا، في روا�ة، لكن هل قول 
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ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا ا، فنزلت�اردً  وصبوا علي ماءً  ي عندنا. نفس هي نفس الروا�ة الت»]١[المدثر: اْلُمدَّ

 القصة؟

 طالب:...............

 القصة التي نزلت �سبب سورة المدثر هي القصة التي هنا؟

 .طالب: ال

هذا من حدیث عائشة، �عني: لو جاءت اللفظة  ،»زملوني، زملوني«: حدیث الباب الذي فیه أوالً 

دثروني، «ا: في حدیث عائشة؛ ألنه �قول: وللبخاري في التفسیر من حدیث جابر، ومسلٍم أ�ًض 

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا ا، فنزلت�اردً  فدثروني وصبوا علي ماءً  وصبوا عليَّ ماًء �اردا،  »]١[المدثر: اْلُمدَّ

 شك أن هذا �عد فترة الوحي. وال

 .........طالب:

 .نعم

 ..............طالب:

لكن اآلن لما  ،�عني �عد فترة الوحي، تقدم الكالم في حدیث جابر، لما رآه في األفق ونزل نعم

هنا في هذا اللفظ یردفونها، والبخاري في التفسیر األصل  ،»زملوني، زملوني« ـف�قولون في قوله 

ي ما ال في حدیٍث آخر، لماذا؟ اآلن الذأن ُتفسر هذه الروا�ة بروا�ة جاءت في نفس الحدیث، 

في �عض روا�ات هذا  »دثروني« :ینظر للكالم بدقة، ما ینظر إلیه �عنا�ة، �جزم �أنَّ قوَله

ثُِّر}  َهاَأیُّ  {َ�افنزل: «الحدیث جاء فیها  في الحدیث نفسه نزل  ،»زملوني، زملوني« وقوله:اْلُمدَّ

لُ {�سببها  ِمّ اآلن في  .ال؟ �أتي الكالم في المزمل أمهذا الكالم صحیح  ]١[المزمل: }یَا أَیَُّھا اْلُمزَّ

نزل �سببه شيء؟ فتَر الوحي  ،»دثروني، دثروني«أو  ،»زملوني، زملوني«قوله في الحدیث: 

ة، �عد فترة الوحي نزلت  ة �عدُه، فتر الوحي �عد ذلك مدَّ ثُِّر} َأیَُّها {َ�امدَّ لكن ونحن نقرأ في  ،اْلُمدَّ

قلنا هي سبب  ،»دثروني، دثروني« الصحیح من غیر نظر، ومن غیر تدقیق إن جاءتنا روا�ة

ثُِّر} َأیَُّها {َ�انزول:  یَا أَیَُّھا {هي سبب نزول:  ،»زملوني، زملوني«إذا جاءت روا�ة   اْلُمدَّ

لُ  ِمّ  -وهذه قصة متأخرة عن قصص الباب –ا وال هذا، لكن في حدیث الصحیحین. وال هذ}اْلُمزَّ

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا دثروني، وصبوا عليَّ ماًء فنزلت« إشكال، لكن  ههذا ما فی »]١[المدثر: اْلُمدَّ



 

  

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^¶ò4=٩ 
 َأیَُّها {َ�افي �عض روا�ات هذا الحدیث لم ینزل �سببها  ،»دثروني«

ثُِّر} لُ { وال اْلُمدَّ ِمّ هو عمدة  ،»زملوني، زملوني«. أقول: لعل ما جاء في هذه الروا�ة: }یَا أَیَُّھا اْلُمزَّ

ل "المدثر"؛ ألن المدثر �عد فترة الوحي، بما ُنقل عن عطاء من قوله السابق: "المزمل" نزلت ق

 تكون �عد اقرأ مباشرة، وقبل "المدثر. ،»زملوني، زملوني«و"المزمل" إن �ان ارتباطها �قوله 

هو عمدة ما نقل عن عطاء  ،»زملوني، زملوني«أقول: لعل ما جاء في هذه الروا�ة من قول: 

ضعیفه وتضعیف قوله؛ ألن ظاهر من قوله السابق: "المزمل" نزلت قبل "المدثر". وسبق ت

وألن فیها ذ�ر قیام اللیل وغیر ذلك مما تراخى عن ابتداء  ،األحادیث الصحیحة تأخر "المزمل"

 وهذا تقدم الكالم فیه.]. ٢[المدثر:َفَأنِذْر}  {ُقمْ  نزول الوحي، �خالف "المدثر" فإن فیها

 طالب:..............

 .ال، قبل المدثر، هذا �المه

فما جاء في هذه الروا�ة معبٌر �ه عن ما جاء في الصحیحین وغیرهما من حدیث  وعلى هذا

ة واحدة، فعبَّر فالمتزمل والمتدثر، فالتزمل و  ،»دثروني، دثروني«جابر التدثر �معنى واحد، والقصَّ

 �ه عنه. �هللا أعلم.

�كر البزَّار  في تفسیر سورة "المزمل" ذ�ر عن الحافظ أبي—رحمه هللا تعالى–الحافظ ابن �ثیر 

ا ما رواه �سنده عن جابر قال: اجتمعت قر�ش في دار الندوة، فقالوا: سموا هذا الرجل اسمً 

قال: "اجتمعت قر�ش في دار الندوة، فقالوا:  -رضي هللا عنه–�صدر الناس عنه، عن جابر 

جنون" ا �صدر الناس عنه، فقالوا: "كاهن" قالوا: لیس �كاهن، قالوا: "مسموا هذا الرجل اسمً 

قالوا: لیس �مجنون، قالوا: "ساحر"، قالوا: لیس �ساحر، فتفرق المشر�ون على ذلك، فبلغ 

علیه السالم  –فتزملَّ في ثیا�ه وتدّثر فیها، فأتاه جبر�ل ،-صلى هللا علیه وسلم–ذلك النبي 

ثُِّر} {َ�ا فقال: لُ {  َأیَُّها الُمدَّ ِمّ معلَّى بن  :ا، ثم قال البزارالسورتین تباعً " �عني: فأنزل }یَا أَیَُّھا اْلُمزَّ

لكنه  ،حدیثه عنه جماعة من أهل العلم واحتملواقد حدَّث  -راوي هذا الحدیث–عبد الرحمن 

د �أحادیث ال ُیتا�ع علیها، وقال الهیثمي في هذا رأي البزار في معلَّى بن عبد الرحمن،  تفرَّ

ى بن عبد الرحمن الواسطي، وهو األوسط" وفیه معلَّ "مجمع الزوائد": رواه البزَّار والطبراني في "

 الخبر انتهى.اب، إًذا انتهى الخبر. كذّ 

 ا، هل المراد بـ�عني:  لفوني لف�ا حسی� ، »زملوني، زملوني«في تفسیر القرطبي �عني إذا قوله: 

لُ { ِمّ  معنى "المزمل".ا؟ ننظر ما قاله أهل العلم في ا حسی� المتلفف تلففً  }یَا أَیَُّھا اْلُمزَّ
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في تفسیر القرطبي قال: سورة "المزمل" مكیة �لها. في قول الحسن وعكرمة، وعطاء، وجابر، 

]،  والتي ١٠[المزمل:َ�ُقوُلوَن}  َما َعَلى {َفاْصِبْر وقال ابن عباٍس وقتادة: إال آیتین منها، 

 تلیها، ذ�ره الماوردي.

إلى آخر  ،] إلى آخره٢٩[المزمل:َأْدَنٰى}  َتُقومُ  َأنَّكَ  َلمُ َ�عْ  َر�َّكَ  {ِإنَّ وقال الثعلبي: قوله تعالى: 

 السورة، فإنه نزل �المدینة.

لُ {ثم قال: قوله تعالى:  ِمّ وفیه ثالثة  ،-صلى هللا علیه وسلم–هذا خطاب للنبي  }یَا أَیَُّھا اْلُمزَّ

 :-�عني معناه–أقوال 

لُ {األول: قول عكرمة ِمّ ا: �ا �النبوة، المزمل �النبوة، والملتزم للرسالة، وعنه أ�ًض  }یَا أَیَُّھا اْلُمزَّ

َله ثم فتر. وعنه أ�ًض  ل هذا األمر، أي: ُحمِّ �ا أیها الذي  -�عني عن عكرمة-ا: أیها الذي ُزمِّ

ل هذا األمر أي: حمله ثم فتر.  ُزمِّ

ل" بتخفیف الزاي، الُمَزمَّل ح المیم وتشدیده على بتخفیف الزاي وفت و�ان �قرأ: " �ا أیها المَزمِّ

 و�ذلك: المَدثر. ،حذف المفعول

 معنوي؟ معنوي.أم هذا تزمیل حسي الثاني، 

المزمل بثیا�ه، قال قتادة وغیره، قال  »زملوني زملوني«الثاني: المزمل بثیا�ه یناسب قوله: 

�قطیفة، قبل هذا الثاني، األول قول عكرمة: المزمل �النبوة، والملتزم  النخعي: �ان متزمالً 

بن ا�أعباء الرسالة. والثاني: أي المزمل �القرآن، �ا أیها المزمل �القرآن، هذا مذ�ور عن 

 عباس.

 �قطیفة. الثالث: المزمل بثیا�ه، المزمل بثیا�ه قاله قتادة وغیره قال النخعي: �ان متمزالً 

نصفه عليَّ وأنا  -سبعة أمتار–ا  �مرٍط طوله أر�عة عشر ذراعً �ان متمزًال  وقالت عائشة:

ا وال ا وال قز� وهو �صلي، �هللا ما �ان خز�  -علیه الصالة والسالم–نائمة، ونصفه على النبي 

 ا، �ان ُسداه شعر، وُلحمته وو�ره. ذ�ره الثعلبي.ا وال صوفً ا وال إبر�سمً مرعزً 

صلى هللا علیه –�قول القرطبي: وهذا القول من عائشة  یدل على أن السورة مدنیة؛ فإن النبي 

 لم یبن بها إال في المدینة، وما ذ�ر من أنها مكیة ال �صح. �هللا أعلم. -وسلم

هذه األقوال الثالثة، سواء �ان قول عكرمة: المزمل �النبوة والملتزم �أعباء الرسالة، أو قول ابن 
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المزمل �القرآن، أو قول عائشة: المزمل بثیا�ه، هل له ارتباط �ما  عباس:

 نزل على إثره شيء؟ »زملوني زملوني«؟  �عني: �عد قوله، »زملوني زملوني« جاء في الحدیث:

 ما نزل على إثره شيء.

 طالب: هذه المعاني في المزمل �حتمل أحد الثالثة؟

 »زملوني زملوني«كالم في معنى من الحدیث هو المزمل: المتلفف، والمدثر �معناه. لكن ال

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا دثروني، دثروني، فنزلت« فزملوه، �ما ُ�قال:  »]١[المدثر: اْلُمدَّ

لُ { فنزلت: »زملوني زملوني«قد �قول قائل:   ِمّ یَا { ؟ �عني �ما تقدم عن عطاء، أن}یَا أَیَُّھا اْلُمزَّ

لُ  ِمّ و�أن السبب الذي حمله على ذلك ما جاء في هذه الروا�ة. هذه  ،"المدثر"نزلت قبل } أَیَُّھا اْلُمزَّ

 الروا�ة �جمیع تفاصیلها �لها وقعت قبل نزول "المدثر"؛ ألن "المدثر" �عد فترِة الوحي.

 ............طالب:

 عائشة؟

 ...........طالب:

وأكثر العلماء على أنها  ، لكن �المدینة، مقتضى قول عائشة أن سورة "المزمل" نزلت �المدینة،نعم

" لكن القرطبي ما تردد بناًء على قول عائشة أنها مدنیة وما ُذِكر من �ونها مكیَّة  ،نزلت  �مكة

ة، ثبوت الخبر.   ال �صح. لكن �ل هذا ُیبنى على ثبوت القصَّ

 ..........طالب:

 ...ال، هي تقول

 .............طالب:

 ال، هو مرتبط بها بتفسیر اآل�ة.

 .........:طالب

لكن متزمل �أي شيء؟ متزمل �أعباء الرسالة، �النبوة، أو  ،-علیه الصالة والسالم–هو مزمل 

 ألنه �له مر�وط بتفسیر السورة. ؛متزمل �القرآن أو متزمل �مرط؟ �عني الحاصل في السورة

 ............طالب:

 هو ُیذ�ر هذا في تفسیر السورة.

 .............طالب:

 واضح؟
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 ................طالب:

ة أن هذا الحاصل متزمِّل �مرط، �عني �خالف ما ُ�قال متزمل برسالة،  :ال،ال، عائشة تحكي القصَّ

 بنبوة، �كذا، �القرآن.

 .................طالب:

المتدثر  ،لكن اآلن المتزمل �شيء ،-علیه الصالة والسالم–هو متزمل �ما ُذكر في جمیع أحواله 

 ُ�خاطب �ه؟ �شيء معنوي �مكن أن 

 ................طالب:

 نعم، معنوي.

 ...................طالب:

 نعم.

 ....................طالب:

 �عني السامع ال ینتبه لهذا الخطاب. ،�عید

 طالب: ألنه غیر ظاهر.

وقد عال التراب بدنه لما نام في  »قم أ�ا تراب« -علیه الصالة والسالم–لكن لما قال النبي 

 ...على ما سیأتي في �الم أهل العلم ،المسجد

 �عني: إذا وجدت المناسبة المحسوَسة، �مكن أن ُتوجد هناك، أن یوجد هناك شيء یترتب علیه.

 ....طالب:

نه شيء : إأما األمر المعنوي فبعید أن ُیرتب علیه شيء؛ ألنه ال �ظهر للعیان؛ ألنه حتى لو قلنا

ذا هو السبب، �عني: هل ینحسم األمر، هل �مكن أن معنوي، فمن �أتي ال �مكن أن �جزم �أن ه

أو نقول �لها صالحة؟ إًذا ما تجزم �أن هذا هو السبب  أن �قال بین قول األول والثاني؟ ُیرجح

ي لو صّح وثبت أنَّه تمزمَّل وتلفلف بهذا المرط ثم نزلت: یَا { والُمراد في اآل�ة. لكن األمر الحسِّ

لُ  ِمّ  انتهى اإلشكال.  }أَیَُّھا اْلُمزَّ

ثُِّر}، و ،}َ�ا َأیَُّها اْلُمزَّمِّلُ { ـب -علیه الصالة والسالم–خطا�ه  ما الفائدة من لماذا ال {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

 ُ�خاطب �اسمه الصر�ح؟
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 ..................طالب:

ثِّر.  ل ومدَّ ل ومتدثِّر، مزمِّ  هو واقع ومتزمِّ

 ...........طالب:

 تقول: �ا واقف؟  أمهناك، تدعوه �اسمه  اواقفً  اشخًص �عني أنت تعرف 

 طالب: على حسب ما یناسبه.

 تنفع؛ ألنك تنبهه إلى ما �حتاج إلیه. ة�ا واقف، صح؟ المناسب :�جلس تقول تر�د أنإن �نت 

 طالب: �قول الخطیب: أیها الداخل یتخطى رقاب الناس.

ثِّر و�ل مزمل؟ولو �ان �عرف اسمه؛ لیشمل �ل داخل، وهنا لیشمل �ل   مدَّ

 ....................طالب:

 ِإالَّ  اللَّْیلَ  ُقمِ { بلِّغ، و�ل مزمل ].٢[المدثر:َفَأنِذْر}  {ُقمْ  معنى أن �ل مزمل �قوم، �ل مدثرما 

 . ]٢[المزمل:َقِلیًال} 

 لكن المقصود األول. طالب:

 ال أنا أقول هل المقصود الشخص أو المقصود الوصف؟ 

 أثر اآلن في النداء. طالب: الوصف له

ثُِّر*نحن نر�د لماذا ما قال: �ا محمد قم فأنذر، قال:   ]؟٢-١[المدثر:َفَأنِذْر}  ُقمْ {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

 �ا فالن، تقول: �ا واقف. :ومثل ما قلت للتو: واحد واقف هناك بدل من أن تقول

  طالب: ألنه �ا شیخ هنا تدثر وتزمل وانشغل عمَّا..

، لكن إذا قلت: هناك، وقف هناك �مكن ما �جلس وشخص وقف�ا فالن اجلس،  :قلت �عني: إذا

 ال؟ أم�ا واقف اجلس، �لهم �جلسون. واضح 

 ................طالب:

 لیشمله و�شمل غیره.

 ............طالب:

َفَأنِذْر}  {ُقمْ  المألوف، اترك المألوف، وهو التزمل والتلفلف والمدثر، �عني: من �اب مخالفة

 .]٢[المدثر:

 على �ل حال �قول القرطبي: وفي خطا�ه بهذا فائدتان:

األولى: المالطفة، فإن العرب إذا قصدت مالطفة المخاَطب وترَك المعاَتبة سمَّوه �اسم مشتق 
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العرب إذا قصدت مالطفة المخاَطب وترَك المعاَتبة سمَّوه �اسم مشتق  من حالته التي هو علیها.

 لتي هو علیها.من حالته ا

رضي –حصل بینه و�ین زوِجه فاطمة  »قم �ا أ�ا تراب« -علیه الصالة والسالم–كقول النبي 

�عني معروف عند  ،فخرج ونام في المسجد، وهذا أمر عادي ،ما حصل من نزاع -هللا عنهما

 ،الناس �لهم �حصل ما �حصل بین الزوج وزوجته، فیهجر فراشها إلى غیره، نام في المسجد

 »قم أ�ا تراب«فوجده في المسجد، وقد عاله التراب، فقال:  -علیه الصالة والسالم–فتبعه النبي 

ا اشتقاق من الحال التي ن فیه مالطفة للمخاطب، للُمنادى، وفیه أ�ًض أشك  هذا الوصف ال

 اشتمل علیه المخاطب، فیه تراب، نام على تراب، وعاله تراب، تمرغ �التراب، فصار: أ�ا تراب.

أكثر وقته تقول له: قم �ا نومان، هل  عادي لما تجيء إلى شخص »قم �ا نومان« ولحذ�فة:

تقول له: قم �ا �قظان؟ أو قم �ا فالن؟ قم �ا نومان، تر�د أن تلفت نظره وانتباهه إلى شيء قد 

 غفل عنه.

ل ال راقد لی -وهذا الذي نر�د تقر�ره-الفائدة الثانیة: التنبیه  لینتبه إلى قیام  ؛لهالتنبیه لكل متزمِّ

 تعالى.هللا لینتبه إلى قیام اللیل وذ�ر  تنبیه لكل متزمل ال راقد لیله؛ ،-تعالى–اللیل وذ�ر هللا 

ه لي، لكن إذا �ان اإلنسان متزمال�   فإن قال: �ا محمد، قد �قول قائل: �هللا هذ األمر لم یوجَّ

 .في فراشه استحضر هذا؛ ألنه ینطبق علیه اومتلفلفً 

 ............طالب:

 ي �ضعف قول عائشة؟ ما الذ

............. 

 �قال وهو �صلي: قم؟  أن ي �ضعف قول عائشة أنه ُ�صلي ومتزمل و�قال له: قم اللیل، �مكنالذ

 ...........طالب:

 ممكن؟

 ............طالب:

 �قال: قم اللیل للنائم أو الغافل.

ن أول سورة نزلت �عد سورة "العلق" إهل �مكن القول ننظر في الورقة التي �تبها األخ، �قول:  
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 َقْوًال  َعَلْیكَ  َسُنْلِقي {ِإنَّاوذلك لقول هللا تعالى:  ؛هي مقدمة سورة "المزمل"

�الدعوة دون أن  -علیه الصالة والسالم–]، فال ُ�مكن أن �أمر هللا رسوله ٥[المزمل:َثِقیًال} 

 ُیوحي إلیه الوحي المراد تبلیغه للناس؟

فنزلت  ،الوحي أمره �الدعوة -علیه الصالة والسالم–م لما أوحى إلیه، ثم لما أوحى هللا للرسول ث

 مقدمة سورة "المدثر"

، �عني الوحي جاء ذ�ره في سور �ثیرة، منها ما نزل في أول األمر، ومنها ما نزل في آخر األمر

 و�ونه ُیوحى إلیه ال �عني أن هذه السورة نزلت من أوائل ما نزل. ،�ونه یلقى إلیه �عني

أما عن قول القائل: ورود قیام اللیل في سورة "المزمل"، فقد �جاب عنه: أن المقصود �قیام 

في غار حراء، أمَّا  -علیه الصالة والسالم–اللیل هو "التحنث" والتعبد الذي �ان �فعله الرسول 

 اللَّْیلِ  ُثُلَثيِ  ِمن َأْدَنىٰ  َتُقومُ  َأنَّكَ  َ�ْعَلمُ  َر�َّكَ  {ِإنَّ  ] ٢[المزمل:َقِلیًال}  ِإالَّ  اللَّْیلَ  ُقمِ {فیه ُ�عد، فهذا 

 هل هذا المراد �ه التعبد في غار حراء؟ هذا �عید.] إلى آخره، ٢٩[المزمل:َوِنْصَفُه} 

ل مما تقدم؟ أن نزول "المدثر" و"المزمل" ال عالقة له �القصة، وأن القصة ما الذاآلن  ي تحصَّ

  -إن شاء هللا تعالى–نزل فیها سورة "اقرأ": فقط، ثم �عد هذه القصة بتمامها على ما سیأتي 

 �عدها فتر الوحي، ولذلك قال في األخیر:

أى ر  -ابرجكما في حدیث –ثم لم ینشب ورقة أن توفَِّي وفتر الوحي. ثم �عد ذلك لمَّا عاد  

ثروني ددثروني، « ما رأى، ثم حصل له شيء من الفزع، فقال: -علیه الصالة والسالم–النبي 

ثُِّر} َأیَُّها {َ�ا وصبوا عليَّ فنزلت مل" فهي متأخرة، وال ارتباط أما سورة "المز   »]١[المدثر: اْلُمدَّ

 »زملوني زملوني« لها �قوله في الحدیث:

�عني –ا، أن اإلنسان الذي �قرأ الكالم و�عرف مثل هذا الكالم، مثل ما �ررنا مرارً ألن  

یر�ط هذا بهذا؛ ألن �عض األلفاظ جذَّا�ة، تجذب  -و�ستصحب أن هناك سورة اسمها المزمل

لم �شعر، �عني �ل إنسان قبل أن یدقق في الموضوع، وأنا واحد منكم، �ل اإلنسان شعر أو 

فاظ و�ستصحب سورة في القرآن لها ارتباط في هذا؛ ألن �عض األل ،إنسان تجذ�ه مثل هذه الكلمة

یق ا تهجم على عقله فتجعله ال ینظر نظر الدقتجذب، تجذب اإلنسان، وأحیانً  -مثل ما ذ�رنا–

 .المناسب

حتى ذهب عنه الروع، سكن  -علیه الصالة والسالم–استجا�ة لطلبه  ؛فزملوه �عني: لفوه 

والروع: هو الفزع �فتح الراء، قال صاحب المحكم: الروع،  -علیه الصالة والسالم–وارتاح 
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 والرواع، والتروُّع: الفزع.

 في أي مناسبة؟، »لن ُتراعوا«في الحدیث: 

 ........طالب:

 ؟ماذا

 وت الذي حصل في غزوة...الص طالب:

، �خالف ما لو قال: لن تراَعوا، لكن �عض الناس »لن ُتراُعوا« في الصوت، �سبب الصوتنعم. 

وا، ومنهم  وهو ینطق �عض األلفاظ ال �فرق بین هذا وهذا، نسمع �عض األئمة، األصل: تراصُّ

ْوا ْوا ،من �قول: تراصَّ  وانتهى، ولیس هذا هو المطلوب. ،و�خبر عنهم أنهم تراصَّ

ولن یراعیهم.  ،لن تراَعْوا: من المراعاة، هذا �أنه مدرِّس یهدد الطالب في االمتحان أنه �شد علیهم

 .فرق بین هذا وهذا

 لفزع."حتى ذهب عنه الروع" ا :ولن ُتخافوا، وهنا ،الروع: هو الفزع، لن تراُعوا: لنُ تفزعوا 

وع، وهو: موضع الفزع من القلب. وفي �قول الَهروي في "غر�ب الح  دیث": هو �الضم، الرُّ

ألقي في ُروعي الذي هو موضع الفزع من  »ألقي في ُروعي«الحدیث ومن أنواع الوحي 

 القلب.

زملوني، « لم �خبر �شيء -یه الصالة والسالم�عني النبي عل–�قول ابن الملقن: �ونه 

ولفوه حتى ذهب عنه الفزع، لم �خبر �شيء أول ما وصل، اآلن �عض الناس �أتي  ،»زملوني

ثم �خبر �أخبار یبثها، هذا موجود عند �ثیر من الناس، و�عضهم �سأل هذا الفِزع من  ا،فزعً 

ل األمر: ماذا حصل؟ لكنه في هذه الحال وهذا الظرف مع الفزع وشدة الخوف ال �ضبط،  أوَّ

لم �خبر �شيء حتى ذهب عنه الروع یؤخذ منه أن  -الة والسالمعلیه الص–�قول: �ونه 

الفازع ال ینبغي أن ُ�سأل عن شيء حتى یزول عنه فزعه، حتى یزول عنه فزعه. حتى قال 

 اإلمام مالك: إن المذعور ال یلزمه بیٌع وال إقرار وال غیره. 

اب أن یتخلص شيء �قول: خالص �عنا، من � أوشخص یتبعه َسْبع تعرض علیه بیع سلعة 

 في طر�قه.  امنك؛ ألنك صرت عائقً 

�عض الناس یتحین مثل هذه الفرص، یتحین مثل هذه الفرص، مثل ما ذ�رت لكم، واحد من 
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الشباب مو�ل المقاول �عمر له، وهذا الشاب مدرس إذا جاء تعبان نام �عد 

�ا أخي  �قول:. هذا انر�د أسمنتً أو ، ق علیه قال: نر�د حدیدً ر صالة الظهر، إذا انتصف نومه ط

. یثبت تصرفه؟ تثبت هد�ة مثل هذا؟ �عني تحیُّن مثل هذه الفرص. �ا دعناالعمارة �لها لك، لكن 

 أخي انتظر حتى یهدأ.

 شيء خلفه ما یثبت عنه شيء على ما قال اإلمام مالك. أوصائل  أوه سبع شخص وراء

 �قول: إن المذعور ال یلزمه بیع وال إقرار وال غیره.

لته زوجته فقالت: أر�د الطالق، فقال: طالق، أر�د �ذا. هو لِك. هذا ال یثبت له شيء. استقب

لماذا؟ ألن وعَیه غیر تاّم، �عني: إذا �ان الغضبان �صل إلى حد ال تثبت تصرفاته من طالق 

 ا �صل إلى حّد ال تلحقه األحكام، فالمذعور من �اب أولى.وغیِره، والُمكره أ�ًض 

وأخبرها  -أم المؤمنین–لخد�جة  -علیه الصالة والسالم–، فقال -یه وسلمصلى هللا عل–فقال 

 ،»لقد خشیت على نفسي«الخبر، 

 وأخبرها الخبر. الواو هذه.. 

 ...............طالب:

 یلفَّف نعم، ُیلفَّف حتى یهدأ.

 ....................طالب:

 د أن�یر  انه إذا جاء فزعً إو�زالة الخوف والفزع، لكن قد �قول قائل:  كل هذه من أسباب التسكین

ه غلق علیه الباب، یر�د أن ینفس عما في نفسوأُ  ،ل إلى المأمنُ�ظهر ما في نفِسه؛ اآلن وص

ال سیما أن �عض الناس ال �صبر على الخبر. �عض الناس ال �صبر على  ....ماو�خبر ع

بث الخبر �سرعة، لكنه خبر دون خبر، هناك أخبار تترتب فیر�د أن ی ،السر وال على الخبر

 ووجدنا ا،جاء فزعً  ،علیها آثار عظمى، مثل هذه ال تؤخذ من مثل هذا، أما األخبار العاد�ة

د رأى ن أراد أن �قرر المصیب من المخطئ، أما �ونه مجر إسهل، اللهم إال  ...وجدنا �ذا ا،حادثً 

 انتظر. :�قرر المصیب من المخطئ هنا ُ�قال لهأمره سهل، أما إذا أراد أن فكذا 

 وأخبرها الخبر.  -أم المؤمنین–لخد�جة  -صلى هللا علیه وسلم–فقال 

 أمبتدأ مضمار إما تحتاج؟ هل تحتاج إلى أم الواو هذه واو الحال، الجملة حالیَّة تحتاج إلى "قد" 

ترن حتوي على ضمیر، وأن ال تقالبد أن ت اعندنا الجملة الحالیَّة إن �انت مضارعً  ما تحتاج؟

 .�الواو""
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ا ومن الواو خلتحوت ضمیرً   وذات بدٍء �مضارع  ثبت  
 

 لكن قد تأتي "الواو" قبل المضارع، وحینئٍذ نحتاج إلى تقدیر:

امـسـنـدً  اجـعلن المضارع له مبتدأ انو �عدها واو وذات    
شيء منها والواو: واو الحال،  هذا �النسبة لجملة المضارع، لكن جملة الماضي ما تحتاج إلى

 والجملة حالیة.

هذه الخشیة فیها �الم �ثیر ألهل العلم، �حتاج إلى وقت، ولعلنا  ،»لقد خشیت على نفسي«

 نرجئها.

 أو: التاسع والعاشر والحادي عشر؟ -�عني فقط–: أیهما أفضل صیام التاسع والعاشر �قول

 على ثالث مراتب:جعل صیام هذه األ�ام  -رحمه هللا–بن القیم ا

 أ�ام.ة األولى: صیام ثالث

 الثاني: صیام یومین، ال سیما التاسع مع العاشر.

 والثالث: صیام عاشوراء وحده.

، ال وحده �ما فهم »لئن �قیت إلى قابل ألصومنَّ التاسع «:�قول -علیه الصالة والسالم–والنبي 

 �عض الناس، و�ذ�ر عن ابن عباس..

علیه الصالة –اشر إلى التاسع، ال، مع العاشر من أجل المخالفة وقال أن ینقل الصیام من الع 

بن القیم استروح إلى أن الجمع أحوط وأكثر أجًرا ا، و »ا �عدها قبله أو یومً صوموا یومً «: -والسالم

وما �ختاره  -علیه الصالة والسالم–وفیه ز�ادة صیام یوم، فهو أفضل من هذه الحیثیة، لكن قوله 

 صیام التاسع والعاشر فهو أكمل الصور. -بیقین-أنه أفضل وأكمل، فإن حصللنفسه ال شك 

 نعم.

 ...............طالب:

، خالص اختار لنفسه هذا، �عني: إذا �ان تتم »ألصومنَّ التاسع« إالَّ بلى، لكن الرسول:

 .-علیه الصالة والسالم–المخالفة �التاسع والحادي عشر فالتاسع أفضل؛ ألنه اختاره لنفسه 
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ما رأ�كم في دعوة القرضاوي لصالة الغائب على القتلى  �قول:

فال ُ�صلى علیهم، ثم لو �انوا ممن �صلَّى  ،لیسوا شهداء معر�ة الفلسطینیین �عد صالة الجمعة؟

 علیهم ألیسوا في وسط مسلمین �صلون علیهم؟

ن ثبوت الشهادة لمثله لك ،-إن شاء هللا–: منهم من ُقِتل في بیته، هذا ُیرجى له خیر عظیم أوالً 

 فیه نظر.

فُیصلى علیه، ولكن هل �صلى علیهم صالة الغائب؟ الخالف المعروف بین أهل العلم في حكم 

 الصالة على الغائب.

إنما ما حدث  -ینقل عن–إن ما حدث في غزة هذا السؤال �عني تكرر عند �عض الناس �قول: 

 اسرائیل.في غزة إنما السبب فیه حماس؛ ألنها أثارت 

على �ل حال ظرف مهم، ما �حتمل مثل هذا الكالم، مساعدتهم والتخفیف عنهم واجب على �ل 

 مسلم قادر، �غض النظر عن األسباب والدوافع والموانع وغیرها.

من المسلمین،  أو جدب، وطلبنا استجداءً  -ال سمح هللا–�عني: لو حصل عندنا فیضان مثال 

من زروعهم، وخطب خطیب  السودان عندهم فیضان وأتلف �ثیرً قال: مما �سبت أید�كم؟! مرة ا

الجمعة وحث على التبرعات وقال: إن هذا سببه الذنوب والمخالفات وعندهم وعندهم وعندهم . 

 طیب: هل هذا �الم یناسب وأن تطلب لهم مساعدة!

عني قبل ا هو �قول خطبة مضمونها أنكم ال تساعدونهم، فالظروف �قام واحد �عد الصالة، طبعً 

حصول األمر قل ما شئت من ذ�ر األسباب وخوف وحذر وأنذر وشدد، وهذا هو الحاصل وهو 

 الواقع، لكن حصل ما حصل، یتر�ون و�سلمون للعدو؟ هذا الكالم لیس �صحیح.

�قول: ذ�رتم أنه قد ترتفع العلة و�بقى الحكم، ولعل األدق من ذلك هو: ارتفاع السبب؛ ألن 

 ا واألمثلة المذ�ورة تدل على ذلك.ا وعدمً ه وجودً الحكم تدور العلة مع

 ، طیب. والسبب: الباعث.نعممن اتفاق وافتراق؟  ابینهم مااآلن العلة والِحكمة والسبب، 

 ..........طالب:

ع �لها یدخل �عضها في �عض   -من حیث التوسع في اإلطالق–نعم السبب من حیث التوسُّ

، قیل: السبب والعلة والحكمة، تختص اجتمعت مثالً  �مكن أن �طلق �عضها على �عض، لكن إذا

  كل واحدة �ما یوضحها، و�میزها عن غیرها.

 .............طالب:
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ن سبب الرمل في الطواف قول مشر�ین أو الحكمة؟ الحكمة في الغالب هي إ�عني هل نقول 

 التي تنشأ عن الفعل. 

 ..............طالب:

 نعم؟

قدم في عمرة الوداع،  -علیه الصالة والسالم–عمرة الفتح النبي هذا �ان �ا الشیخ في  طالب:

 ...رمل وزاد

 في حجة الوداع، زاد ما بین الر�نین.

 ......................طالب:

نه ُشرع لعلة، ارتفعت العلة، إأهل العلم عندما یتكلمون عن الرمل في الطواف، أنه قال: قالوا 

 ومثله الخوف المؤثر في القصر.

 أعلم. �هللا

 وصلى هللا على محمٍد وعلى آله وصحبه.

 

 

 

 

 

 


